
'Dank, goede vnenden, 

t 
voor at het mooie. dat 
wij samen beleefd hebben . 

Dankbare herinnering aan 

Paul Nijmeijer 
Hij werd geboren te Denekamp op 23 augustus 

1gs2. en trouwde op 19 maart 1976met 
Ine Oude Weernink 

in de Simon en Judaskerk te Ootmarsum. 

Uit hun huwelijk werden Rick, Kim en René gebo· 
ren. 
Vijf jaar geleden trof Paul de ziekte multiple scle· 
rose. die direct ernstige vormen aannam en zijn 
lichamelijke en geestelijke vermogens sterk ver· 
minderde. 
Hij, die altijd zo opgewekt door het leven was 
gegaan. moest ervaren dat zijn identiteit veran· 
derde. Zeker in het begin is dat een bijzonder 
zwaar kruis voor hem geweest. en voor ons ge bie· 
ven. Hij. die altijd zo aktief was geweest in werk en 
vrije tijd, werd steeds meer aangewezen op hulp 
van anderen. zelfs zo dat hij voor bijna 2.5 jaar 
terug werd opgenomen in het Verpleeghuis 
"Gerardus Majella" in Denekamp, waar hij overle· 
den Is op 30 maart 1994. 
Zijn leven is kort geweest. maar 1n die 41 jaar heeft 

Paul volop geleefd. ln een goed huwelijk heeft hij 
veel plezier beleefd aan z'n gezin. 
Tot 1989 was hij een gezien en gewaardeerd 
medewerker op de Rabobank in Tilligte en Lattrop. 
Heel aktief was Paul bij DOS '19. Achttien jaar 
heeft hij in het eerste elftal gespeeld en werd 
destijds gehuldigd toen hij de 500-ste wedstrijd 
speelde. 
Aan dit korte aktieve leven. vol van humor, houden 
wij vele goede hennnenngen over. die ons zeker 
helpen om in zijn geest verder te gaan. 
Paul is overleden in de Goede Week, waarin wij 
het lijden en sterven van Jezus gedenken. 
Paul is begraven 1n de Paasweek, die volop ge· 
tuigt van het nieuwe leven, dat God aan Jezus 
gegeven heeft. 
Zo willen ook wij geloven dat dit jonge leven niet 
voorgoed voorbij en verloren is. Zijn zorgende 
liefde blijft voortleven. Zo is er over de grenzen van 
de dood heen een band met hem. Zijn liefde voor 
ons en onze liefde voor hem blijft. 
Paul, je hebt je zware strijd gestreden. Rust nu 
maar uit. Blijf bij God aan ons denken. 

Zalig Pasen en tot weerziens. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Ine 
Rick, Kim, René 


